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همکاری های بمنظور جلب کمک هاواز طریق وزارت خارجه  وتمویل کننده گان  موسسات ملی و خارجی تأمین ارتباط باهمآهنگی و، .وظیفههدف

 .استراتیژیک وزارتدر مطابقت با اهداف و پالن مالی  و تخنیکی
........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 وظایف تخصصی:
در مطابقت با اهداف و پالن ومالی  تخنیکی همکاری های فنی،وتمویل کننده گان بمنظور جلب کمک هاوبین المللی و  تأمین ارتباط با سازمان ملیو .1

 استراتیژیک وزارت

 نظارت وبررسی ازچگونگی اجراات امورمربوطه به تنظیم پاسپورت و ویزه  و تنظیم بورسها جهت حصول اطمینان  .2

 مربوطه وزارت کارکنانپاسپورت و ویزه  وطی مراحل  ، ترتیبتهیهمراقبت وکنترول از .3
کنفرانسهای طویل المدت وقصیر المدت و طی مراحل و ترتیب اسناد مربوط به سفرهای مقامات وکارکنان وزارت به منظور اشتراک در  .4

 بورسهای آموزشی درکشور های ذیعالقه.

 وظایف مدیریتی: 

 ترتیب پالن کاری ماهوار ، ربعوار وساالنه درمطابقت به پالن عمومی بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره . .5

 قق بهتر اهداف کاری وزارت.رهنمائی کارمندان درامور کاری به منظور بهبود فعالیت ها ی  آنها درتح .6

 .مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها .7

 . ت آوردهای مربوطه به مراجع ذیربطارایه گزارش ماهوار ، ربعوار وساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودس .8

 مقررات  وزارت ،سپرده میشود.  و وظیفه که از طرف مقامات  مطابق  قوانین به مرتبط سایروظایفی اجرا .9
 وظایف هماهنگی:

ف کاری وزارت ارشاد ، حج واوقاف از طریق وزارت امور خارجه با کشور ها ی ذیعالقه به منظور تحقق اهدا مین روابط خارجی ودیپلوماتیکتا .10
 درامور ببن المللی  .

 .سازمان های همکار تدویر میگردنداشتراک در ورکشاپ ها، سیمینارها و پروگرام های مربوطه که از جانب  .11
 مالی وتمویل کننده گان بمنظور جلب کمک های  با موسسات خارجی کمک کننده ) دونرها (  همآهنگی .12
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 .انون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده استق 34و 7این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد 
 رشته تحصیلی:

حقوق،اداره وتجارت، روابط بین المللی، حکومت داری خوب، مدیریت دولتی اداره عامه  وروابط شته های:حصیلی لیسانس در یکی از رحد اقل سند ت .1
 . و به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود تعلیم وتربیهعلوم اجتماعی ، ژورنالیزم ، ادبیات ، عامه،

 :تجربه کاری

. با موسسات و سازماندهی طات، هماهنگیمفاهمه، ارتبا بخش هایتخصصی در  ) مدیریتی و از داخل وخارج کشور تجربه کارییک سال حداقل  .2
 .(خارجی

 مهارت های الزم:

 با زبان انگلیسی )تحریر و تکلم(آشنایی ،رسمی )پشتو یا دری( زبان هایتسلط به یکی از  .3
 مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. .4
 افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند. .5


